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 عنوان المحاضرة

 

 -يت:مدينة ه
مدينة عراقية عريقة في القدم, اشتهرت في حضارة وادي الرافدين بأنها  

مصدر مهم للقار والزفت, وقد ورد اسمها في المصادر السومرية باسم )دلي( ويعني 
ذلك االبار او البئر وسميت باللغة االكدية )البابلية االشورية( )هيتو( وتعني القير, 

لك ورد اسمها في المصادر اليونانية والرومانية, وهذا منشأ اسم المدينة هيت, وكذ
ولكثرة القار فيها فقد استخدمه العراقيين القدماء في صنع بعض االدوات ومنها تثبيت 

 مناجل الصوان في مقابض العصر الحجري. 
وقد استعمل القار بكثرة ايضًا كمادة في البناء واستعمل في صنع السفن  

اثنا عشر عينًا للقار, وكانت هيت منذ زمن قريب تنحصر والقوارب ويحيط بالمدينة 
 .(i)بيوتها فوق تل اثري ويحيط به خندق على هيئة نصف دائرة تتصل نهايته بالفرات

ومدينة هيت تقع على شاطئ نهر الفرات في الجانب االيسر فوق االنبار  
 .(ii)وهي من مدن االنبار المهمة 

يت بن البلندي ابن مالك بن دعر بن ويقال سميت هيت باسم بانيها وهو ه 
وقيل سميت هيت ألنها في هوة  (iii)بويب بن عنقا بن مدين بن ابراهيم عليه السالم 

 .(iv)من االرض 
واعدها الرحالة ابن  (v)وهيت من اقدم المدن ولها سور وتقع غرب الفرات  

لطريق فيما بطوطة من احسن البالد قائاًل "وهذه البالد من احسن البالد واخصبها وا
بينها كثيرة العمارة كأن الماشي في سوق من االسواق...يشبه البالد التي على نهر 

 .(vi)الصين" 



ووصفها لسترنج قائاًل "وكانت هيت مدينة عليها سور ولها قلعة رصينة وفيها  
نخيل كثيرة...من اعمالها نيفًا وثالثين قرية منها قرية جبه, وكانت تكثر فيها فاكهة 

 .(vii)الباردة والحارة كالجوز واللوز والتمر والنارنج"  البالد
وذكرها القزويني قائاًل "هيث طيبة على الفرات ذات اشجار ونخيل وخيرات  

 .(viii)كثيرة, وطيب الهواء والتربة وعذوبه الماء ورياض مؤنقه" 
وفيها يقول ابو عبداهلل محمد بن خليفة السنبسي شاعر سيف الدولة صدقة  

 بن مزيد :
 فأنظر رستاقها والقصورا   فمن لي بهيت وابياتها 
 .(ix)ومنبتها الروض غضًا نضيرا     فيا حبذا تيك من بلدٍة 

اما عملية تحرير هيت عندما اجتمع اهل الجزيرة في هيت كتب القائد سعد  
ابن ابي وقاص الى الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنه( يخبره بذلك فكتب 

ث اليهم جيشًا بقيادة عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف اليه الخليفة ابع
وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومالك 
بن حبيب, فتوجه الجيش الى هيت وحاصرها حينًا فلم يظفر بها والسبب في ذلك 

بن زيد وتوجه عمر بن  النهم حفروا خندقًا حول المدينة, فترك على الجيش الحارث
مالك الى قرقيسياء فأخذها عنوة ودفعوا الجزية, وعندما علم اهل هيت بفتح قرقيسياء 

 .(x)فوافقوا على الصلح مقابل الجزية 
ومن رجالها الذين ظهروا من مدينة هيت محمد بن ابي العز بن جميل محي  

يته مشهور بهيت توفي الدين, وقد واله الخليفة الناصر لدين اهلل صدقة المخزن وب
 .(xii)وبها قبر عبداهلل بن مبارك رحمه اهلل  (xi)ه 016سنة 

 -الفلوجة:
وهي  (xiii)وهما قريتان كبيرتان احداهما الفلوجة الكبرى والفلوجة الصغرى  

 .(xiv)االرض المصلحة للزرع ومنه سمي موضع على الفلوجة والجمع فالليج 
فقال هي ضمن طسوج االنبار فهي طسوج الفلوجة العليا  ووصفها ابن خرداذبة

 .(xv)وطسوج الفلوجة السفلى وتكثر فيها الغالل الزراعية 



وتحيط بالفلوجة قرى تابعة لها منها قرية العمد وهي قريبة من مدينة  
 .(xvii)وكذلك قرية الزابوقة وهي ايضًا من قرى الفلوجة  (xvi)الفلوجة
التابعة للفلوجة فهي قرية كبيرة تقع على نهر  اما قرية دمما وهي من القرى 

ولهذه القرية قنطرة  (xviii)الفرات عند الفلوجة وينسب اليها جماعة من اهل الحديث 
تسمى دمما نسبة الى القرية ولها خمسة ابواب, وفي اواخر القرن الثالث الهجري تم 

نطرة على نهر توسيع هذه االبواب, وذلك من اجل ان تمر السفن منها وكانت هذه الق
 . (xx)وهناك قرية بني جعدة وهي ايضًا تابعة للفلوجة  (xix)عيسى 
ه على يد القائد خالد بن الوليد 11اما الفلوجة او الفالليج فتم تحريرها سنة  

ه اسلم جميل بن بصيري دهقان 10. وفي اواخر سنة (xxi)وقبض الجزية من اهلها 
 .(xxii)الفالليج 

ه دارت معركة على ارض الفلوجة بين الجيش العباسي والجيش 131وفي سنة 
  .(xxiii)االموي قتل فيها قحطبه بن شبيب الطائي قائد الجيش العباسي 
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